VIKTIG INFORMASJON – BØR TAS VARE PÅ FOR SENERE BRUK!

1. Bruksanvisning
JOI er et høyteknologisk produkt som er lett å bruke, uten noen installasjon eller montering. MEN
følgende instrukser må følges for at du skal få glede av din JOI på en trygg måte:
1. Plasser JOI på en jevn overflate – vær særlig forsiktig om du bruker den innendørs!
2. Pass på at varmedekselet er på plass, se figur H. (se bakside)
3. Vær OBS på at det kun skal brukes ferske, 4-timers telys med 16 mm høyde. Ikke bruk telys
som har vært i bruk før.
4. Pass på at veiken står rett opp midt i lyset og ser uskadet ut.
5. Juster hvis nødvendig lengden på veiken til 6 mm – det gir best effekt og minst soting.
6. Plasser telyset i sin beholder – IKKE PRESS – vær oppmerksom på at det finnes telys i
handelen som er for høye, og / eller for brede – disse må IKKE brukes.
7. Tenn telyset og la det brenne litt….
8. Vent typisk 45 sekunder før du stenger døren til JOI.
9. Lukk igjen døren og pass på at låsen «knepper i».
10. Hold hele tiden døren igjen under bruk.
11. Avhengig av temperaturen i omgivelsene kan det ta opp til fem minutter før led-lysene
begynner å lyse, som regel vil de starte å lyse mye før.
12. Ikke flytt på JOI etter at telyset begynner å bli flytende da det kan skvulpe over.
13. Pass på at lysholderen er avkjølt før du bytter telys.
14. Følg med om det bygger seg opp sot på varmeveksleren, se kapittel 5. Hvor fort det bygges
opp sot avhenger av type telys og bruksforhold.
15. Sjekk www.ecofan.no for mere informasjon.

Mange takk for at du har kjøpt JOI – det er et fantastisk produkt som omgjør varmen
fra et lite telys til strøm som igjen gir et kraftig led-lys i mange timer!
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2. Anbefalte telys
JOI er laget for vanlige fire timers telys som er 16 mm høye. Det finnes en del fire timers telys i
handelen som er for brede og ikke går ned i holderen. Følg med på www.ecofan.no hvor vi har
laget en oversikt over noen merker. Det må uansett IKKE brukes telys av dårlig kvalitet. De kan gi
dårlig varme, brenne skjevt eller ujevnt. Fargede telys må heller ikke brukes.

3. JOI virker bedre jo kaldere det er!
JOI utnytter temperaturforskjellen mellom lyset og omgivelsene. Det vil si at JOI vil virke bedre ute
på terrassen eller i en kald hytte enn i en varm krok! Unngå å plassere JOI på varme steder, ved
varmeovner o.l. Vær oppmerksom på at de ulike delene på JOI kan lettere skades i kulde.

4. To innstillinger av JOI
Hodet på JOI kan trekkes opp for å utnytte lyset slik man ønsker, se illustrasjon nedenfor. Vær
forsiktig når hodet justeres – ikke vri eller dra for hardt i armene – vær oppmerksom på at strøm
til led-lysene går i armene til hodet.
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HVIS TELYSET SLUKKER....
I enkelte tilfeller vil du oppleve at telyset slukker, noen ganger etter at du hører et lite
«klikk». Dette er ikke en feil, kun en sikkerhetsmekanisme i toppen som slår inn.
a) Klikke-lyden kommer fra sikkerhetsventilen (bimetall). Den kan utløses hvis man
setter telyset i åpningen i starten uten å lukke igjen luken eller lyset flammer opp
av en eller annen grunn. Da må man vente i 15-20 min før den tilbakestilles med
et tilsvarende klikk. Så er det bare å sette inn telyset!
b) I noen tilfeller vil lyset slukke av seg selv uten at sikkerhetsventilen lukkes. Dette
skyldes som regel at telyset ikke har begynt å brenne ordentlig og/eller får for lite
oksygen. Vi anbefaler da å tenne telyset og la det brenne i 45 sekunder før man
setter det inn i holderen. Følg med når du setter inn telyset og la gjerne luken stå
litt på gløtt til du ser at telyset brenner fint.
c) Det kan noen ganger hende at dekselet foran halvledermodulen har sklidd ned
eller er vridd. Sett det på plass slik at teksten «JOI» står riktig.
ADVARSEL: Man må ALDRI bruke ulike oljer eller annet brennstoff i JOI. JOI er kun
laget for å virke med vanlige fire timers telys – alt annet kan føre til at det slår ut
flammer, bli brann eller annen skade på JOI eller omgivelsene.

5. JOI bruk og vedlikehold
JOI har blitt designet og produsert for å gi deg mange års glede og nytte. JOI er et avansert,
høyteknologisk produkt som krever at du bruker den på rett måte og følger denne
bruksanvisningen. Overflatene i stål bør tørkes av med jevne mellomrom. Fingeravtrykk og
flekker fjernes enklest med vanlig glassvaskemiddel og lunkent vann.

Fjerning av sot
Alle telys avgir sot som vil kunne sette seg på varmeelementet. Under vanlige forhold vil
ikke dette være noe problem og soten vil brennes bort underveis. Men under enkelte
forhold eller ved bruk av enkelte typer lys, for lange eller ujevne usentrerte veiker o.l. vil
det kunne bygge seg opp sot som ikke brenner av. Dette vil igjen kunne medføre at ledlampene lyser svakere. Det er heldigvis enkelt å fjerne sot fra varme-elementet på følgende
måte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Bruksanvisning

Pass på at JOI er helt avkjølt før du begynner!
Sett JOI på et underlag som er lett å gjøre rent, for eksempel en gammel avis, og ta på
f.eks engangshansker – husk at sot sverter lett og kan være vanskelig å vaske bort!
Åpne døren på JOI.
Legg en serviett eller brettet tørkepapir under varme-elementet slik at du samler opp
sot som faller ned.
Trekk varmeskjoldet rett ut (det er merket JOI) – vær forsiktig og noter deg hvordan
det står.
Nå kan du fjerne soten med et brettet papir, en liten børste eller lignende.
Gjør dette flere ganger i alle delene av varme-elementet til du ser at det ikke kommer
så mye mere sot ved hvert forsøk – pass på at du plasserer de sotede papiret på et
passende sted.
Sett varmeskjoldet forsiktig på plass, fjern forsiktig papiret som lå under og lukk døren.

Modell 8310
Patentsøkt

6. Innebygget sikkerhet
Ved bruk av telys kan man enkelte ganger oppleve at lyset flammer voldsomt opp. Dette
skyldes som regel at det ligger rester fra en fyrstikk eller andre urenheter i lyset. Hvis du
ser at dette skjer så må IKKE DØREN ÅPNES!. JOI er laget slik at den vil redusere
oksygentilførselen og således bidra til at flammene reduseres (du kan høre et klikk når
bimetallet lukkes). Pass på at det ikke er noe brennbart i nærheten som kan ta skade og
vent til flammene har sluknet før du fjerner telyset.

JOI er et avansert, høyteknologisk produkt som krever at du
bruker den på rett måte og følger denne bruksanvisningen.

Produsent:
Caframo Ltd, 501273 Grey Road 1, RR2, Wiarton, Ontario, Canada

For å slukke telyset anbefales det å åpne døren forsiktig og så bruke en lyseslukker. Hvis
du blåser ut lyset må dette skje veldig forsiktig slik at ikke talg spruter på deler av JOI.
Ikke flytt telyset før det har kjølnet slik at ikke noe renner ut. Ikke bruk samme lys på nytt
i JOI – bruk et nytt lys hver gang.

Eneimportør Norge:
gohelse as, postboks 126, Kielland Torkildsens gt 7, 9915 Kirkenes,
post@ecofan.no, tlf:+47 78 99 00 99, telefaks: +47 78 99 00 98
www.ecofan.no

7. Slukking av telyset

